
  
 

PODD står for Pragmatisk Organisering af Dynamisk Display. 

PODD tager udgangspunkt i den almindelige sprogudvikling og at 

sproget udvikles gennem brug. 

 
Program for dagene 

 

Om ASK og at udvikle støttet sprog – en udfordring 

• At indrette omgivelser til indlæring af støttet sprog 

• At give mulighed for sproglige indtryk og for at udtrykke sig 

 

Udvikling af PODD samt generelle principper og egenskaber 

• Karakteristiske egenskaber ved PODD kommunikationsbøger 

• Betjeningsmuligheder 

• At vælge og tilpasse PODD skabeloner 

 

• At være model, støttende samspil 

• At udvikle færdigheder til betjening 

• Oplæring af kommunikationspartnere 

 

• Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra? 

• At sætte mål og implementere støttet sprog 

 

 

 

Efter kurset vil deltagerne vil være i stand til: 

• At beskrive de udfordringer man møder i arbejdet med at udforme 

kommunikationssystemer i forhold til ordforråd, organisering, ud-

formning, betjening og tilpasning til individuelle behov. 

• At gøre rede for vigtigheden af at få sproglige input og opbygning af 

omgivelser til sprogindlæring 

• At gøre rede for egenskaberne i PODD kommunikationssystemet, 

herunder organisering af ordforråd, layout, design, betjenings-

strategier og tilpasning til individuelle behov. 

• At bruge generelle PODD-skabeloner til at udarbejde kommunika-

tionsbøger tilpasset individuelle behov. 

• At gøre rede for undervisnings- og læringsstrategier for at implemen-

tere PODD kommunikation til brugeren og vedkommendes 

omgivelser/team. 

 
Praktiske oplysninger 

 
Undervisere:  Gayle Porter, talepædagog, Australien,         

Marianne Palsbjørn, talepædagog, Lillevang skole, 

Allerød 

 Thora Heise-Fjeldgren, talepædagog, 

Kommunikationscentret, Hillerød  
 

Pris: 3.400 kr. for fagligt personale  

(inkl. forplejning) 2.900 kr. for pårørende 

 Priser er inklusiv moms. 
 

Tilmelding: Senest mandag d. 15. oktober 2018, elektronisk via 

www.nettilmeldinger.dk/podd 
 

Kontakt: Marianne Palsbjørn marianne@palsbjorn.dk   

 Thora Heise-Fjeldgren thhe@hillerod.dk  

  

Overnatning:  Er ikke inkluderet.  

 

Information om PODD kan findes på www.PODD.dk og www.PODD.eu 

 

Kursusdagene er fra kl. 9.00-17.00 

Kurset foregår på engelsk. 

http://www.nettilmeldinger.dk/podd
mailto:marianne@palsbjorn.dk
mailto:thhe@hillerod.dk
http://www.podd.dk/
http://www.podd.eu/


 

Om Gayle Porter og PODD 

PODD kommunikationssystemet er udviklet af 

Gayle Porter, som er audiologopæd med mere 

end 30 års praktisk erfaring med udarbejdelse 

og brug af kommunikationssystemer til 

personer med multiple funktionsnedsættelser. 

Gayle arbejder på Cerebral Palsy Education 

Centre (CPEC), Melbourne, Australien.  

Gayle Porter har ved udarbejdelse af PODD-

principperne taget udgangspunkt i det 

normale barns sprogudvikling og i, at sprog 

udvikles via brug.  

Hun mener, at udfordringen består i at sørge for tilstrækkeligt ordforråd 

både til at klare barnets nuværende kommunikation, og til at stimulere 

den videre udvikling af dets kommunikative og sproglige færdigheder. 

 

I udviklingen af PODD principperne har Gayle Porter arbejdet med at 

støtte kommunikation til hver en tid og at styrke undervisnings- og 

læringsstrategier som gør en person i stand til at sige hvad hun vil sige, 

når hun vil sige det, og til hvem hun vil sige det. 

Om medunderviserne 

Marianne Palsbjørn. Uddannet talepædagog/lærer, og er ansat på 

Lillevang Skole i Allerød i en Centerafdeling for handicappede børn 

og unge. Hun har mange års erfaring med implementering og 

anvendelse af PODD til elever uden funktionelt talesprog. Marianne 

er i gang med at blive PODD certificering. 

Thora Heise-Fjeldgren. Uddannet talepædagog og ansat på kommunika-

tionscentret i Hillerød. Hun har erfaring med implementering og 

anvendelse af PODD til elever på specialskole og i centerklasser for 

handicappede børn og unge. Thora er i gang med PODD 

certificering. 

 

 
 

2-dages introduktions kursus 

- Kom godt i gang med PODD kommunikation 
 

 

torsdag d. 8. og fredag d. 9. november  

2018 

 

Kommunikationscentret 

Skansevej 2D 

3400 Hillerød 


